
Közösségi alkalmaink a héten 

Hétfőn  15.15 Szent László fiú-kör (5-7. osztály) 

Szerda  18.30 Felnőtt katekézis 

Csütörtök 19.30 Kezdő katekumen 

Péntek  14.00 Szent Teréz lány-kör (5-7. osztály) 

18.00 Gimnazista és egyetemista ifjúsági csoport 

Szombat   9.00 órától Tiszás találkozó Jászkarajenőn 

  16.30 7-9 osztályosok ifjúsági csoportja 

Hirdetések 

1. A mai vasárnappal megkezdődött az adventi idő, vagyis az új 

egyházi évünk. Készítsünk magunk, családunk számára lelki 

tervet, hogy miként készülünk a közénk születő Jézus fogadására. 

2. Adventi időszakban, vagyis november 28-ától minden 

hétköznap (hétfőtől-péntekig) reggel fél7-kor lesznek a roráte 

szentmisék itt a templomban, utána a közösségi házba szeretettel 

várunk mindenkit egy kis szeretetvendégségre, agapéra. 

3. Jövő héten, tehát advent 2. vasárnapján 17 órától gyónási 

lehetőség lesz a templomban, éljünk ezzel a lehetőséggel! 

4. Advent 3. és 4. vasárnapjának előestéjén, vagyis 

szombatonként Lovassy Attila atya fog jönni lelkigyakorlatos 

elmélkedéseket tartani (előtte 17.30-tól kezdődően lesz gyóntatás) 

5. A héten elsőpéntek lesz, reggel fél7kor és este 18 órakor 

lesznek szentmisék a templomban (meglátogatjuk betegeinket). 

6. A héten szerdán Szent András apostol ünnepe, szombaton pedig 

Xavéri Szent  Ferenc áldozópap emléknapja lesz.  
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Advent 1. vasárnap 

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Amikor az Emberfia eljön, 

ugyanaz történik, mint Noé napjaiban. A vízözön előtti napokban az emberek 

ettek, ittak, nősültek és férjhez mentek –, egészen addig a napig, amikor Noé 

beszállt a bárkába. Semmit sem sejtettek mindaddig, míg be nem következett 

a katasztrófa, és a víz el nem sodorta mindannyiukat. Így lesz ez akkor is, 

amikor az Emberfia eljön. Ha akkor ketten lesznek kint a mezőn, az egyiket 

fölveszik, a másikat otthagyják. Ha két asszony őröl a malmával, az egyiket 

fölveszik, a másikat otthagyják. Virrasszatok tehát, mert nem tudhatjátok, 

mely napon jön el a ti Uratok! Mert nyilvánvaló, hogy ha a ház gazdája 

tudná, hogy melyik órában jön a tolvaj, fenn virrasztana, és nem hagyná, 

hogy betörjenek a házba. Legyetek tehát ti is készen, mert az Emberfia abban 

az órában jön el, amikor nem is gondoljátok.    

Útravaló 

Az adventi a várakozások, mégpedig a biztosan bekövetkező találkozásokra 

való várakozás időszaka. Az első adventi vasárnapnak, Krisztusnak, az ítélő 

bírónak második eljövetelét állítja elénk. Az ég felhőin hatalommal érkező 
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Emberfiának az apokaliptikus képe nem szabad, hogy téves gondolatokat, és 

érzéseket keltsenek bennünk. Amikor félelmetesnek és rettenetesnek írja le 

ezt az eljövetelt, akkor azokat figyelmezteti, akik még nem vetették alá 

magukat Krisztus Király szeretet-uralmának. Ezeket megtérésre, és a 

kegyelemben való ujjá születésre hívja. Azokat pedig, akik már Krisztusban 

élnek, az örömteli találkozás megtisztító várakozására buzdítja. 

Mindegyikünknek szól Jézus felhívása: tisztítsátok meg szíveteket! A 

bűnbánat megtisztító fürdőjében mindannyiunkat vár Jézus. Ne várjon hiába 

bennünket! Az irgalmasság éve is erre akart bennünket buzdítani, hogy ne 

szalasszuk el a lehetőséget, hogy az irgalmasság forrásával találkozzunk. Az 

Atya azért küldi a Fiát, hogy bennünket fölemeljen. Kapaszkodjunk bele, 

hogy fölemelhessen magához, és eltöltsön minket isteni szeretetével! 

Ferenc pápa a karácsonyi várakozásról 

Amikor Isten találkozik velünk, két dolgot mond. Az első: Reméljetek! Isten 

mindig kinyitja, és sosem becsukja az ajtókat. Ő az apa, aki ajtót nyit 

nekünk. A második: Ne féljetek a gyengédségtől! Amikor a keresztények 

megfeledkeznek a reményről és a gyengédségről, hideg egyházzá válnak, 

mely nem tudja, hová megy, ideológiákba bonyolódik, és világias 

magatartásformák lepik el. Isten egyszerűsége azonban azt mondja neked: 

Menj tovább, simogató Atya vagyok számodra! Félek, amikor a 

keresztények elveszítik a reményüket és képességüket az ölelésre, a 

simogatásra. Talán ez az oka, hogy a jövőre tekintve gyakran beszélek a 

gyerekekről és az idősekről, vagyis a legvédtelenebbekről. Papi életemben, 

bejárva a plébánia területét, mindig azon voltam, hogy megéreztessem ezt a 

gyengédséget, főként a gyerekekkel és az idősekkel. Jó hatást tesz rám, és 

ilyenkor arra a gyengédségre gondolok, amellyel Isten szeret minket. 

Az élet igéje decemberben 

„Ő jön el, hogy szabadulást hozzon nektek.” (Iz 35,4) 

Így történt Robertóval, aki fogvatartott volt, és megtalálta azt, aki 

„megszabadítja” őt, és maga is „szabadítóvá” vált. Történetét elmesélte a 

pápának 2016. április 24-én, a Máriapolin Rómában, a Villa Borghese 

parkban. 

„A hosszú börtönbüntetés után úgy gondoltam, új életet kezdek, de 

amint tudjuk, még ha az ember letölti is a büntetést, az emberek szemében 

soha nem lesz igazán jó. A munkakeresés során minden ajtó bezárult előttem. 

Koldulnom kellett, és hét hónapig hajléktalan voltam. Akkor találkoztam 

Alfonsóval, aki egy szervezetet alapított, melynek segítségével támogatja a 

rabok családjait. »Ha újra akarsz kezdeni, gyere velem« – mondta. Már egy 

éve segítek neki a bevásárolt áruból csomagokat készíteni a bebörtönzöttek 

családjainak, akiket látogatunk. Számomra ez kegyelem, mert a saját 

helyzetemet ismerem föl bennük. Látom, micsoda méltósággal élnek ezek az 

„A hosszú börtönbüntetés után úgy gondoltam, új életet kezdek, de amint 

tudjuk, még ha az ember letölti is a büntetést, az emberek szemében soha 

nem lesz igazán jó. A munkakeresés során minden ajtó bezárult előttem. 

Koldulnom kellett, és hét hónapig hajléktalan voltam. Akkor találkoztam 

Alfonsóval, aki egy szervezetet alapított, melynek segítségével támogatja a 

rabok családjait. »Ha újra akarsz kezdeni, gyere velem« – mondta. Már egy 

éve segítek neki a bevásárolt áruból csomagokat készíteni a bebörtönzöttek 

családjainak, akiket látogatunk. Számomra ez kegyelem, mert a saját 

helyzetemet ismerem föl bennük. Látom, micsoda méltósággal élnek ezek az 

egyedülálló asszonyok a kisgyerekeikkel, kétségbeejtő helyzetekben, és arra 

várnak, hogy valakitől egy kis vigaszt, egy kis szeretetet kapjanak. 

Ajándékozni kezdtem magamat, és újra rátaláltam saját emberi 

méltóságomra, értelmet nyert az életem. Még egy plusz erőt is kaptam, mert 

Isten él a szívemben, érzem, hogy szeretnek…” 


